
Sustainably towards 
a better world
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We geloven
dat duurzaam
ondernemen goed
is voor onze planeet
én voor onze groei
als bedrijf.

Nele Van Malderen 
Chief Communications  
& Sustainability Officer 

Guido Vanherpe 
Chief Executive Officer  
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Al meer dan 80 jaar wordt LLBG gedreven door 
zijn sterke familiewaarden. Respect voor onze 3 P’s 
(product – planet – people) maakt al sinds het 
prille begin deel uit van ons bedrijf. Anno 2022 is 
het tijd om een versnelling hoger te schakelen op 
vlak van duurzaamheid. Er is geen tijd te verliezen: 
de toekomst van onze planeet hangt af van onze 
inspanningen vandaag. Duurzaamheid is daarom 
een integraal onderdeel van onze strategie voor 
de komende 5 jaar, met duidelijke ambities voor 
2027 en 2039, het jaar waarin we bij LLBG onze 
100ste verjaardag vieren!

Bakkerijproducten zijn in onze eetcultuur 
belangrijke basisvoedingsmiddelen. Brood is 
een CO2-arm product met een hoge dichtheid 
aan voedingstoffen, dat een positieve bijdrage 
kan leveren aan de zoektocht naar een meer 
evenwichtig en plantaardig voedingspatroon. 
Maar dat neemt niet weg dat we ons bewust 

moeten zijn van onze ‘carbon footprint’ en mee 
naar oplossingen moeten zoeken voor een 
emissievrije wereld. Elke kilogram CO2 telt en 
het is essentieel dat we kunnen blijven groeien 
zonder dat onze CO2-uitstoot evenredig 
meegroeit.

Bij LLBG geloven we dat duurzaam ondernemen 
goed is voor onze planeet én voor onze groei als 
bedrijf. We willen een groter, maar vooral een beter 
bedrijf worden. Het zal tijd & energie vragen om onze 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, maar we 
zijn ervan overtuigd dat we hierin zullen slagen. Niet 
alleen dankzij onze sterke duurzaamheidsstrategie, 
toegelicht in deze brochure, maar ook dankzij de 
inzet van onze LLBG medewerkers. Alleen door 
onze krachten te bundelen en door allemaal 
duurzaamheids-ambassadeurs te worden, 
kunnen we onze ambities waarmaken en samen 
een betere wereld bakken!
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Bij LLBG bakken we samen een betere wereld.  
Al meer dan 80 jaar worden we gedreven door ons respect voor 

 ‘product, planet & people’, de fundamenten van onze  
duurzaamheidsstrategie richting 2050.



product planet people
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Respect voor ‘product, 
planet & people’
Respect voor ‘product, planet & people’ zit al 
decennialang verankerd in ons DNA als een 
van onze bedrijfswaarden. Maar door de snel 
veranderende wereld rondom ons, zijn we 
genoodzaakt om een tandje bij te steken op 
vlak van duurzaamheid. We lanceren daarom 
een vernieuwde duurzaamheidsstrategie 
met ambitieuze doelstellingen. In 2021, na 

overleg met onze familiale aandeelhouders, 
beslisten we om onze uitdagingen rond 
duurzaamheid beter in kaart te brengen en 
om onze visie scherp te stellen. We zijn er 
trots op dat we nu een heldere en welomlijnde 
duurzaamheidsstrategie uitgebouwd hebben, 
met 10 groepsoverkoepelende projecten 
waarmee we onze ambities zullen realiseren.
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Program Sponsor

Program Manager

Nele Van Malderen
Chief Communication 
& Sustainability Officer

Sidonie Descheemaeker 
Sustainability Program 

Manager
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Het team achter LLBG's 
duurzaamheidsprogramma



Sebastian Vermeulen
Zero food waste

Ilse Wuyts
Responsible sourcing

Felix Zwaenepoel
Sustainable innovation

Pieter Sercu
Purpose-led brands

Toon De Roeck
Reporting & carbon 

roadmap

Jan Sinnaeve
Energy transition & 

reduction

Gita Prochazkova
Wheat & regenerative 

agriculture

Our team of Project Managers

Artur Starek
Circular packaging
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Quality product 
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Purpose-led
brands

Responsible
sourcing

Sustainable
innovation

Een betere wereld met producten van topkwaliteit.

Door duurzaamheid te integreren in onze aankoopstrategie, productinnovatie 
& merkidentiteit, kunnen we de wereld betere bakkerijproducten voorschotelen: 

beter voor de mens en beter voor de planeet.
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Responsible 
sourcing

Project:
Aangekochte goederen en diensten tellen 
voor bijna 70% van onze CO2-uitstoot. Met 
onze aankoopstrategie binnen LLBG willen we 
niet alleen uitblinken in de klassieke aankoop 
‘KPI’s’ (key performance indicators), maar 
willen we ook uitblinken in duurzaamheid. 
We willen business doen op een ethisch 
verantwoorde manier en tegelijkertijd onze 
impact op het milieu verlagen en die op de 
samenleving verhogen.

Ambities:
In 2023 versterken we onze aankoopambities 
met een vernieuwde gedragscode voor 
leveranciers, met integratie van milieu, 
maatschappij en governance (ESG) criteria. 
Met deze nieuwe ‘code of conduct’ willen we 
nauwer samenwerken met onze leveranciers 
en beter scoren op de ESG criteria die wij als 
bedrijf belangrijk vinden.
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Alle cacao is
RFA-gecertificeerd

Onze Ecovadis Bronzen 
Medaille is het bewijs dat 
LLBG een verantwoordelijke 
leverancier van 
bakkerijproducten is

Alle palmolie is  
RSPO-gecertificeerd

Prestaties:
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Sustainable 
innovation

Project:
Innovatie bepaalt de toekomst. Bij LLBG 
gaan we voor duurzaam productleiderschap, 
omdat een beter product begint bij een 
duurzamer & gezonder product.

Ambities:
In 2023 zullen wij ons nieuwe strategische kader 
rond innovatie implementeren. Gezondheid en 
duurzaamheid worden een belangrijke leidraad 
om tot een assortiment van bakkerijproducten 
te komen dat het midden houdt tussen ‘gezond’ 
en ‘genieten’. 



Prestaties:
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NAFNAC donuts: 
geen kunstmatige smaken, 
geen kunstmatige kleurstoffen

Tarte à Moi Healthy Pleasures: 
patisserie met nutriscore A en B

Voedzame broodproducten,  
rijk aan vezels & gemaakt met 
gekiemde granen

Haver- en meergranensandwiches: 
een gezonde variant van een 
iconisch Belgisch product



panesco
keep exploring 

panesco
keep exploring 
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Purpose-led  
brands

Project:
Bij LLBG worden we gedreven door ons doel 
om samen een betere wereld te bakken. 
We streven naar een portefeuille van 
‘merken met een doel’, die een drijvende 
kracht zijn voor onze groei.

Ambities:
Al onze merken zullen een ‘purpose brand 
check’ ondergaan. Dit wil zeggen dat 
duurzaamheid meer en meer geïntegreerd zal 
worden in de positionering en identiteit van 
onze merken. Het resultaat? LLBG-merken 
die een verhaal vertellen via inspirerende 
activatiecampagnes.
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Healthy planet
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Circular
packaging

Zero food
waste

CommunityReporting &
carbon

roadmap

Wheat &
regenerative
agriculture

Energy
transition & 
reduction

Een betere wereld met een gezondere planeet.

LLBG engageert zich om zijn CO2-uitstoot te beperken tot het absolute minimum, en 
dat wat volgens wetenschappers nodig is om de opwarming van de aarde te beperken 
en onze planeet leefbaar te houden. We doen dit zowel voor onze eigen emissies als die 
van onze leveranciers en klanten, vroeger of verderop in onze waardeketen. Maar zorgen 
voor onze planeet gaat verder dan CO2-uitstoot. Het gaat ook over bodemgezondheid, 

afvalvermindering en onze gemeenschappen ondersteunen.



planet
20

Reporting  
& carbon roadmap

LLBG's  
CO2-voetafdruk 

2021

Scope 3

88%

Scope 1 5%
Scope 2

7%

Transparant rapporteren over onze  
duurzaamheids ambities is essentieel om onze 
vooruitgang correct te kunnen opvolgen en te delen 
met onze (toekomstige) medewerkers en andere 
stakeholders.

Elk jaar voeren we een groepsoverkoepelende  
CO2-voetafdrukanalyse uit, die inzicht geeft in hoe 
CO2-intensief onze activiteiten zijn. Dit helpt ons om 
onze CO2-hotspots te detecteren en gericht actie te 
kunnen nemen om onze voetafdruk te verminderen.

Uit onze CO2-voetafdruk blijkt dat amper 12% van 
onze CO2-emissies rechtstreeks komt van onze onze 
eigen activiteiten (scope 1 & 2), terwijl 88% van onze 
emissies indirect zijn en komen van onze upstream- en 
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Scope 1 & 2 Scope 3

2022 20222027 20302039 2050

-30%
-50%

0 0

-25%

2030

downstream-waardeketen (scope 3). Deze indirecte 
emissies worden sterk beïnvloed door onze 
belangrijkste grondstof, tarwe.

Onze doelstellingen wat betreft CO2-reductie? 
We willen volledig emissievrij zijn voor onze 
eigen activiteiten (scope 1 & 2) tegen 2039, het 
jaar van onze 100ste verjaardag. Hoe? Door ons 
energieverbruik sterk te verminderen en over te 
schakelen op hernieuwbare energie.

Daarnaast willen we volledig emissievrij worden in 
onze hele waardeketen (scope 3) tegen 2050, met 
als belangrijkste aandachtspunten: regeneratieve 
tarweteelt, circulaire verpakkingen en geen 
voedselverspilling.

CO2-reductie stappenplan
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-30% 
tegen 2027

4% 
jaar na jaar

Emissievrij tegen

2039

Project:
Bij LLBG engageren we ons om ons 
energieverbruik te beperken tot het 
absolute minimum, want de beste energie 
is de energie die we niét verbruiken. 
Maar energie blijft natuurlijk nodig in 
onze productieomgeving en voor allerlei 
andere activiteiten. Daarom schakelen we 
de komende jaren zoveel mogelijk over op 
hernieuwbare energiebronnen.

Energy transition 
& reduction

Ambities:

energiebesparing

Vermindering van scope 1 & 2 emissies:
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Emissievrij tegen

2039

Prestaties:
La Lorraine Polen schakelt over op 
100% groene stroom in 2023, waardoor 
de lokale scope 1 & 2 emissies met 75% 
verminderen ( jaarlijkse CO2-vermindering 
van 35.000 ton)

La Lorraine Roemenië haalt ongeveer 15% 
van zijn energieverbruik uit zonnepanelen

De vernieuwde car policy in België zal 
ervoor zorgen dat het volledige wagenpark 
100% elektrisch rijdt tegen 2030
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Wheat & regenerative 
agriculture 

Ambities:
• Minder meststoffen gebruiken en 

landbouwpraktijken optimaliseren, 
waardoor onze CO2-voetafdruk door 
tarweteelt met 20% zal dalen tegen 2027.

• De gezondheid van de bodem herstellen 
en meer CO2 uit de atmosfeer te filteren 
via onze tarwevelden.

• Landbouwers en leveranciers 
ondersteunen in de omschakeling naar 
regeneratieve landbouw.

Project:
We willen het beste van de natuur, voor de 
natuur. Daarom werken we actief mee aan 
de overstap naar een meer duurzame en 
regeneratieve manier van tarwe-landbouw. 
We willen hiermee onze eigen CO2-voetafdruk 
verminderen, want tarwe veroorzaakt het 
grootste deel van onze CO2-uitstoot. Maar 
door aan regeneratieve tarwe-landbouw 
te doen, willen we ook de bodemkwaliteit 
verbeteren, voedselveiligheid verhogen en de 
kwaliteit van onze producten verzekeren.
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Prestaties:
Testvelden om data te verzamelen rond 
het gebruik van bepaalde tarwerassen en 
meststoftoepassingen

Proefprojecten om duurzame tarwe te 
kweken met een lagere CO2-voetafdruk

Creatie van ecosystemen waarin 
boeren, coöperaties, graanmolens, 
bakkers, universiteiten & klanten 
hun krachten bundelen
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Circular packaging

Project: 
Bij LLBG willen we onze ecologische 
voetafdruk verminderen door onze 
verpakkingen milieuvriendelijker te maken. 
Daarvoor baseren we ons op het ‘3R model’: 
reducing, reusing & recycling (verminderen, 
hergebruiken & recycleren).

Ambities:
We willen
100% circulaire verpakking 
tegen 2025
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75% 
van onze verpakkingen
bevatten 
gerecycleerde materialen

90% 
van onze verpakking
is recycleerbaar

Prestaties:

Nieuwe La Lorraine 
kartonnen dozen
minder CO2, minder water,
minder inkt & andere
schadelijke stoffen nodig



-50% 
interne 

voedselverspilling
tegen 2030

-50% 
externe 

voedselverspilling 
tegen 2050
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Zero food 
waste

Project:
Terwijl de wereldbevolking blijft groeien en 
dus meer voedsel nodig heeft dan ooit, gaat 
zo’n 40% van al ons voedsel verloren tussen 
‘farm & fork’, van boerderij tot bord. Bij LLBG 
streven we naar nul voedselverspilling: 
binnen onze eigen activiteiten, in onze 
verkoopspunten, en ook bij 
onze consumenten.

Ambities:
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Prestaties:

> 5000 ton 
voedseloverschotten gerecupereerd 
voor

Too Good To Go@Panos:
bijna

50.000 maaltijden 
gered per jaar

succesvol traject
in Tsjechië: amper 

7% voedselafval

vergisting (biogassen)
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Project: 
LLBG wil iets terugdoen voor de lokale 
gemeenschappen waarin we actief zijn. 
Om onze impact te vergroten, focussen we 
op twee ‘community’ initiatieven:

Ambities:
Good Bread for All: 
ten minste 1 structureel project per markt 
waarin we actief zijn tegen eind 2025.

Atelier La Lorraine: 
twee proefprojecten van start  
tegen eind 2023.

Gezonde voeding 
beschikbaar maken 
voor iedereen

Kansarme jongeren 
opleiden

30

Community
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20 + 
initiatieven voor voedseldonaties
in alle landen

Prestaties:

In België: 
steun aan Habbekrats,
een organisatie voor jeugdzorg

In Roemenië: 
start educatief partnership
met lokale scholen 



Happy people



33

Een betere wereld met tevreden medewerkers.

Gelukkige en gemotiveerde medewerkers zijn de motor van ons bedrijf. 
Daarom bouwen we verder op onze bestaande ‘employee engagement 

platforms’, waarbij we onze LLBG-collega’s de kans bieden om zichzelf ten 
volle te ontwikkelen. We willen een werkplek creëren waar mensen zich 

veilig, betrokken en gewaardeerd voelen.



Prestaties:
• Sinds de lancering van de LLBG Academy 

in 2018 hebben we meer dan 250 
verschillende trainingen georganiseerd 
met meer dan 1.500 deelnemers.

• Onze ‘World of Bread’-opleiding is een 
opmerkelijk succes. In deze praktische 
sessie leren bedienden de basisbeginselen 
van brood bakken.
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Bij LLBG hebben we een cultuur om voortdurend 
te verbeteren. Ons motto? ‘Never stop learning, 
because life never stops teaching.’ Onze LLBG 
Academy biedt een gevarieerd trainingsprogramma 
aan om de beste medewerkers aan te trekken én te 
behouden. En het is onze ambitie om onze projecten 
rond opleiding en ‘levenslang leren’ alleen maar 
verder uit te breiden! Want als onze medewerkers 
groeien, dan groeien we ook als bedrijf. 



Prestaties:
Onze cijfers rond veiligheid gaan naar 
beneden. LLBG wordt dus geleidelijk aan 
een veiligere plaats om te werken: 

21.1 
frequentie ongeval

0.51 
ernst ongeval

-6% vs 2018 -42% vs 2018
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De veiligheid van onze medewerkers is onze 
topprioriteit. Daarom streven we naar niets minder 
dan een werkplek zonder ongevallen. Dat doen we 
door middel van veiligheidsanalyses en een sterke 
focus op preventie en risicobeheer. We organiseren 
geregeld ook interne safety-campagnes en allerlei 
trainingen voor medewerkers.
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We streven naar fitte en mentaal gezonde 
medewerkers. Mens sana in corpore sano: wie zich 
goed voelt in zijn vel, voelt zich ook sneller goed 
in zijn job. Daarom voegden we in 2022 ook een 
sectie rond mentale gezondheid toe aan ons  
Fit Together-programma, dat verder ook focust 
op fysieke challenges. Aan de hand van workshops 
en keynotes bieden we onze medewerkers de 
kans om bij te leren en inspiratie op te doen voor 
een gezondere levensstijl.

Prestaties:
In 2022 wandelden, liepen en fietsten onze 
medewerkers zoveel mogelijk kilometers om 
een LLBG-bos aan te planten in Roemenië. 
En met succes, in november werden de 
eerste 3.000 bomen aangeplant!
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We willen het harde werk en de betrokkenheid van 
onze medewerkers vieren en belonen. We streven 
ernaar om onze werkplek meer divers en inclusief 
te maken, om een echte LLBG-familie te creëren 
waar iedereen zich thuisvoelt. We bundelen onze 
krachten en bieden steun aan de slachtoffers van 
rampen in onze gemeenschappen & via donaties 
aan humanitaire organisaties.

Prestaties:
• Wij omarmen diversiteit en zijn trots op 

de 64 verschillende nationaliteiten die 
binnen LLBG werkzaam zijn.

• Onze vrouwelijke vertegenwoordiging 
in het hele bedrijf is 36%, met 33% 
vrouwelijke managers.

• In 2022 hebben we het LLBG-Solidari-
teitsfonds opgericht en 100.000 euro 
beschikbaar gemaakt voor de 
slachtoffers van de crisis in Oekraïne.
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Bij LLBG geloven we dat we duurzaam kunnen blijven groeien als bedrijf, over generaties 
en grenzen heen. Groter en beter, zonder dat onze ecologische voetafdruk meegroeit. 

We stellen onszelf ambitieuze doelen voor de toekomst en engageren ons om daar  
elke dag opnieuw hard voor te werken. Een emissievrije toekomst, daar dromen we van 

samen met onze familiale aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en klanten. 
Samen bakken we een betere wereld!



Baking a better world together
#sustainably



Laat je inspireren  
door onze

duurzaamheidsvideo's.

Bak je mee aan een betere wereld?


